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AGRI.BI.
اهليئة الثنائية للزراعة يف فريونا

السالمة قبل كل شيء

افصل هذه الصفحة وسلمها لصاحب العمل.
تذكر أن تطلب تسليمك هذه الصفحة عند هناية عالقة العمل 

مع الشركة واحتفظ هبا بعناية.

www.agribi.verona.it

AGRI.BI.

مت تأسيس اهليئة الثنائية للزراعة يف فريونا بناء على اتفاق 
نقايب ما بني صاحيب العمل والعمال يف القطاع الزراعي

 ،Confagricoltura Verona :يف حمافظة فريونا
 ، Federazione Provinciale Coldiretti

..Uila-Uil و  Flai Cgil ،Fai-Cisl،Cia

AGRI.BI. اهليئة الثنائية للزراعة يف فريونا هدفها 
تكملة الرفاهية االجتماعية القانونية، يف احلاالت املرضية 

أو إصابات العمل للعمال الزراعيني، تقدمي خدمات 
لدعم الدخل للعمال الزراعيني، التشجيع على إجراءات 
حتسن السالمة يف موقع العمل يف حمافظة فريونا عالوة 
على تشجيع التكوين للعاملني والشركات العاملة يف 

القطاع الزراعي.



السالمة يف قطاع الزراعة
النص املوحد للمرسوم التشريعي 81/08 وتعديالته وإضافاته

صاحب العمل هو الشخص الذي يستخدم العاملني.
جيب عليه: 

تقييم املخاطر املوجودة يف الشركة من خالل جتهيز وثيقة تقييم 	·
)D.V.R.( املخاطر   

·	)D.P.I.( توفري معدات الوقاية الشخصية
تكوين، إعالم وتدريب العاملني	·
مراقبة العاملني للتأكد من تقييدهم بالطرق العملية اليت تنص 	·

)D.V.R.( عليها وثيقة تقييم املخاطر

املدير يقوم بتنفيذ تعليمات صاحب العمل، ينظم النشاطات 
ويراقبها.

املسئول يراقب نشاطات العمل ويضمن تنفيذ التعليمات الصادرة 
عن صاحب العمل وعن املدير من خالل التأكد من تنفيذ العاملني 

هلا بشكل سليم. 

RSPP مسئول خدمة الوقاية واحلماية. عادة يكون صاحب 
العمل ولكن ميكن أن يكون مستشار من خارج الشركة.

 RLS/RLST  ممثل العاملني يف موضوع السالمة والصحة يف 
موقع العمل. يقترح على صاحب العمل القيام بنشاطات تتعلق 

بالوقاية.

املسئول عن الوقاية من احلريق  يتدخل يف حال نشوب حريق 
ويعمل على أن يقوم االخرين بالتقييد بإجراءات الطوارئ. 

املسئول عن اإلسعافات األولية يقدم اإلسعافات األولية يف حال 
حدوث وعكة صحية.

الطبيب املختص يفحص احلالة الصحية للعامل )إذا كان العامل 
عرضة ملخاطر صحية(.

العامل

من حقه:

أن يتم اطالعه على املخاطر يف الشركة )انظر البطاقة الالحقة(.•	
أن يتم اطالعه على املخاطر املتعلقة بوظيفته اليت حددها •	

صاحب العمل.
أن يتم تزويده مبعدات الوقاية الشخصية )D.P.I.( اليت تطلبها •	

وظيفته.  
معرفة إجراءات الوقاية من احلريق واإلسعافات األولية احملددة •	

من قبل صاحب العمل.
معرفة اهليكل التنظيمي للشركة اخلاص بالسالمة.•	

من واجبه:

ارتداء معدات الوقاية الشخصية اليت حددها ووفرها صاحب •	
العمل.

التطبيق العملي للتعليمات العملية اليت حددها صاحب العمل. •	
التبليغ عن أية مشكلة تتعلق بالسالمة يف موقع العمل.•	
عدم التصرف بطرق تشكل خطرًا على نفسه أو لآلخرين. •	

3

تنظيم الشركة اهليكل التنظيمي للسالمة )اهليكل التنظيمي املوجود يف شركتكم(
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املخاطر الزراعية للتقليم وقطف الثمار

   

       ο اجلفاف
ο ضربة حرارة
ο التجمد
ο إرهاق األعضاء الداخلية
ο  ،أضرار بالبشرة )هتيج

امحرار اجللد من 
الشمس(،

ο  أضرار بالعيون

ü• شرب املاء باستمرار خالل اليوم، تناول
السوائل 

ü• االستراحة يف الظل يف األشهر احلارة ويف
األشهر الباردة االستراحة يف مكان دافئ 

والتقيد باالستراحات اليت حيددها صاحب 
العمل.

ü• محاية الرأس والرقبة واألكتاف باستخدام قبعة
عريضة احلواف مصنوعة من القماش املقاوم 

لألشعة الفوق بنفسجية
ü• محاية األعني عند الضرورة
ü• ارتداء مالبس مناسبة )انظر قسم املالبس

املالئمة( 

 

كامل اجلسد )حىت األعضاء الداخلية(،  
العيون
الرأس
 العنق

4

املناخ احمللي والتعرض للشمس ماذا ميكن أن يسبب؟ ما الذي جيب عمله؟

العامل وخالل التقليم وقطف الثمار ميكن أن 
يتعرض لظروف مناخية غري مالئمة، العمل يف 

أماكن حارة/باردة مع درجة رطوبة عالية و/
أو هتوية. ميكن أن يكون العامل عرضة ألشعة 

الشمس يف ساعات الظهرية حيث تكون الشمس 
أكثر قوة.       

أجزاء اجلسم املعرضة

األكتاف
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املخاطر الزراعية للتقليم وقطف الثمار

   

 ο  آالم املفاصل يف األطراف
واأليدي

ο اصابات العضالت
ο  مشاكل يف العمود

الفقري 
ο  سحق األقدام

ü• استخدام املعدات املتاحة )على سبيل املثال
:العربة(

ü• تقليل وزن املواد اليت يتم حتريكها إىل احلد
األدىن

ü• تقليل عدد العبوات يتم حتريكها يف مرة واحدة
إىل احلد األدىن

ü• احلمل خالل عملية النقل جيب أن يكون دائما
متوازن وموزع بشكل جيد. 

ü•.ثين األرجل وليس الظهر
ü• جتنب التواء اخلصر خالل عملية حتريك

احلمل.
ü• .احلفاظ على احلمل قريبا من اجلسم
ü• تأكد من عدم وجود عوائق يف الطريق اليت

جيب سلوكها قبل حتريك احلمل.  
 

 

األرجل
األقدام
الظهر

األذرع
األيدي

5

ماذا ميكن أن يسبب؟ ما الذي جيب عمله؟

أجزاء اجلسم املعرضة

حتريك األمحال يدويا

جيب على العمال وحسب طبيعة وظائفهم 
القيام بتجميع ونقل السالل/الدالء/الصناديق/

الصواين أو املواد.
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 املخاطر الزراعية للتقليم وقطف الثمار

   

ο  اضطرابات العمود
الفقري

ο  اضطرابات العضالت
واهليكل العظمي

 

ü•احلفاظ على وضعية مرحية ال تسبب األمل
ü•عدم البقاء يف نفس الوضعية لفترة طويل
ü• التقيد باستراحات العمل اليت حيددها صاحب

العمل

 

الركب
الظهر

األيدي
الذراع

6

الوضعية الغري سليمة ماذا ميكن أن يسبب؟ ما الذي جيب عمله؟

أجزاء اجلسم املعرضة

العامل الزراعي خالل أعمال القطاف والتقليم 
ممكن أن يتخذ جبسمه وضعيات غري سليمة 

لفترات طويلة )الذراع فوق مستوى األكتاف، 
البقاء يف وضعية القرفصاء أو واقف على األرجل 

لفترات طويلة، ثين الركب بشكل غري سليم(

حركات متكررة أو محل زائد على األطراف العلوية للجسم

PAUSE
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 املخاطر الزراعية للتقليم وقطف الثمار

ο التهاب األوتار
ο  اضطرابات العمود

الفقري
ο  اضطرابات العضالت

واهليكل العظمي

ü•تفقد حالة صيانة/تلف املعدات اليدوية
ü•استخدام معدات مبقابض مالئمة
ü•استخدام مقص يدوي بنابض رجوع
ü•التقيد باالستراحات اليت حيددها صاحب العمل

اليد
الكوع
الرسغ
الذراع
الكتف
الظهر

7

حركات متكررة أو محل زائد على األطراف العلوية للجسم ماذا ميكن أن يسبب؟ ما الذي جيب عمله؟

العامل الزراعي خالل أعمال القطاف والتقليم 
يقوم بتحريك األطراف العلوية حبركات متكررة 
مستخدما املقص أو ببساطة قطف الثمار يدويًا.

أجزاء اجلسم املعرضة

CHANGEMENT
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 املخاطر الزراعية للتقليم وقطف الثمار

   

ο جروح
ο التواء
ο كدمات
ο كسور
ο خدوش
ο سحق
ο  حروق ملالمسة أجزاء

حارة من التجهيزات أو 
املعدات

ü• استخدام القفازات )انظر قسم معدات الوقاية
  )DPI الشخصية

ü• استخدام النظارات )انظر قسم معدات الوقاية
  )DPI الشخصية

ü• حذاء العمل )انظر قسم معدات الوقاية
   )DPI الشخصية

ü• البقاء على مسافة بعيدة عن الزمالء خالل
العمل

ü•البقاء على مسافة بعيدة عن املركبات
ü• عدم استخدام معدات وآليات تتطلب تدريب

خاص هبا. 
ü• استخدام حافظة للمقص وعدم وضعه يف

اجليب.
  

 

الرأس
العيون
اجلذع

األذرع، األيدي

خطر ميكانيكي/حروق

قاطفي الثمار ومقلمي النباتات خالل عملهم قد 
يكونوا عرضة ملالمسة النباتات. قد تسقط مواد 

خالل استخدام املعدات اليدوية.
 العمال الزراعيني قد يتعرضون لالنزالق على 

األرض أو االصطدام بشكل عفوي مبواد، معدات 
أو جتهيزات موجودة يف موقع العمل.

حركة اآلليات يف الشركة تعرض خلطر سحق 
القدمني.

األرجل، القدمني

8

ماذا ميكن أن يسبب؟ ما الذي جيب عمله؟

أجزاء اجلسم املعرضة
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ο جروح
ο التواء
ο كدمات
ο كسور
ο خدوش
ο سحق
ο  حروق ملالمسة أجزاء

حارة من التجهيزات أو 
املعدات

ü• استخدام القفازات )انظر قسم معدات الوقاية
  )DPI الشخصية

ü• استخدام النظارات )انظر قسم معدات الوقاية
  )DPI الشخصية

ü• حذاء العمل )انظر قسم معدات الوقاية
   )DPI الشخصية

ü• البقاء على مسافة بعيدة عن الزمالء خالل
العمل

ü•البقاء على مسافة بعيدة عن املركبات
ü• عدم استخدام معدات وآليات تتطلب تدريب

خاص هبا. 
ü• استخدام حافظة للمقص وعدم وضعه يف

اجليب.
  

 

الرأس
العيون
اجلذع

األذرع، األيدي

9
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10

 املخاطر الزراعية للتقليم وقطف الثمار

   

خالل العمل ميكن حصول مالمسة )حىت 
بشكل غري مقصود( مع:   

حشرات، حيوانات وإفرازاهتم•	
العفن•	
مواد ملوَثة •	
أبواغ الكزاز •	

ο أمراض معدية
ο احلساسية
ο أمراض اجلهاز التنفسي
ο  الكزاز

ü•عمل التلقيح ضد الكزاز
ü•احملافظة على مستوى جيد من النظافة الشخصية
ü• ارتداء مالبس مالئمة )انظر قسم املالبس

املالئمة( 
ü• ارتداء أحذية مقفلة أو حذاء ساق طويل )انظر

  )DPI قسم معدات الوقاية الشخصية
ü• ارتداء القفازات )انظر قسم معدات الوقاية 

  )DPI الشخصية
   

العيون
الفم

األنف
األيدي
القدمني

اجللد
 

اخلطر البيولوجي ماذا ميكن أن يسبب؟ ما الذي جيب عمله؟

أجزاء اجلسم املعرضة

األعضاء الداخلية
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املعدات املستخدمة من قبل من يقوم بالتقليم/قطف الثمار

خالل عملية التقليم وقطف الثمار، اخل، عادة العامل يقوم بوضع السلم بشكل مواجه للشجرة كي يتجنب االنزالق والسقوط. العامل 
قبل استخدامه السلم جيب أن يتأكد من ما يلي:    

· 	UNI- EN 131,  وجود طبعة
· كون املعدات يف حالة جيدة، 	
· بأن نقاط االرتكاز والدرجات مضادة لالنزالق، 	
· بأن يكون مثبت يف القاعدة أو مسنود من قبل معاون.	
· أن يزيد ارتفاعه مبا ال يقل عن 1 متر من مستوى العمل.	

عدم الصعود على آخر ثالث درجات من السلم لتجنب األوضاع اخلطرية. 

11

السالمل
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املعدات املستخدمة من قبل من يقوم بالتقليم/قطف الثمار

مقصات يدوية، كهربائية وهوائية 

 املخاطر احملتملة يف استخدام املقصات اليدوية، الكهربائية أو اهلوائية هي: 
· اجلروح،	
· التعثر/السقوط بسبب أسالك التغذية، 	
· حركات متكررة لألطراف العلوية	
· وضعيات غري سليمة للجسم. 	

يف عمليات تقليم ومجع الثمار جيب على العامل أن: 
· التأكد من أن املقص يف حالة جيد،	
· التأكد من وجود احلماية ألداة التحكم )ضد التشغيل العفوي(.	
· 	،)DPI ارتداء النظارات الواقية والقفازات )انظر قسم معدات الوقاية الشخصية
· استخدام بكرة لف السلك أو وضع السلك بشكل مينع تشكيل عائق، 	
· التموضع يف مكان بعيد العمال اآلخرين:	
· إعادة املعدات يف حاوية مناسبة هلا أو جيب مغلق أو على كل حال يف مكان آمن وليس يف اجليب؛	

أخذ االستراحات اليت حددها صاحب إلراحة الرسغ، األيدي واألذرع.   

12
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املعدات املستخدمة من قبل من يقوم بالتقليم/قطف الثمار

عربة جتميع الفواكه   قطافات الثمار

يف عمليات قطاف الثمار باستخدام العربة جيب تذكر عدم العبث 
باحلمايات، اتباع تعليمات السائق، عدم اخلروج عن حواف العربة 
والبقاء يف وضع آمن عندما تتحرك مع استخدام املقابض املخصصة. 
النزول فقط عندما تتقوف العربة ويف النهاية احملافظة على مسافة آمنة 

عن العمال اآلخرين.

خالل عملية قطاف الزيتون يقوم العامل باستخدام قاطفة 
الزيتون. استخدام هذه األداة يؤدي للتعرض لالهتزازات 

ووضعيات غري سليمة للجسم. هذا قد يتسبب يف حدوث أضرار 
نامجة عن احلمل الزائد لألطراف العلوية للجسم وأضرار عضلية 
هيكلية، مثل ألام الظهر، عرق النسا وآالم يف الكتف، الكوع. 
لتجنب وقوع ذلك جيب أخذ قسط من الراحة يف االستراحات 

احملددة من قبل صاحب العمل وتبديل العاملني املكلفني باستخدام 
قاطفات الزيتون مع العاملني املكلفني بالشباك.  

13
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D.P.I. معدات الوقاية الشخصية

حذاء الوقاية من احلوادث

بناء على  العمال  يقوم  الثمار  التقليم وقطاف  يف عمل 
تعليمات صاحب العمل بانتعال حذاء أو حذاء طويل 
واقيني من احلوادث مزودين بنعل ضد االنزالق حسب 
العفوي،  والسحق  اجلروح  خماطر  ضد  واألرضية.  الطقس  ظروف 
األحذية جيب أن تكون مزودة مبقدمة مقوية يف حال مرور اآلليات 

و/أو حتريك األمحال.
 

نظارات واقية

بناء على تعليمات صاحب العملمن احملتمل أن يتوجب 
على العمال املكلفني بالقطاف أو التقليم أن يرتدو 

نظارات واقية من العوامل الفيزيائية )الشمس( 
والعوامل امليكانيكية )مواد مقذوفة، مالمسة النباتات(.

نظارات الوقاية جيب أن حتمل عالمة . 
أمثلة على العالمات املوجودة على العدسات: 

5 = محاية من اإلضاءة
)2 أو 3 = محاية من األشعة فوق البنفسجية

5 أو 6 محاية من الشمس( 

1 = فئة بصرية
)1= استخدام مستمر 

3 = استخدام باملناسبات( 

F = فئة املقاومة بالطاقة املنخفضة )هذه 
هي درجة الوقاية اليت حيتاجها العامل يف 

التقليم والقطاف( 

يف حال كون العامل ضعيف النظر ميكن استخدام نظارات مع 
تغيري يف اللون على سبيل املثال بعدسات صفراء. 

 

استخدام القفازات هام جدا خالل العمل يف الزراعة 
للوقاية من اجلروح،

السحق، اخلدوش والتلوث. لكل نوع من العمل 
يستخدم نوع خمتلف من القفازات؛ من واجب صاحب العمل 
أن يشري إىل العامل نوع القفازات اليت جيب عليه استعماهلا إذا 

استدعت احلاجة لذلك. 
  

تصنيف القفازات
احلماية من املخاطر امليكانيكية – الرمز  

4 ارقام 
من 0 إىل 4•	 اخلدوش 
من 0 إىل 5•	 جرح من شفرة   
من 0 إىل 4   •	 التمزق 
من 0 إىل 5   •	 الثقب 

للمخاطر املتعلقة بقطف الثمار استخدام قفازات 4431.
للمخاطر املتعلقة بالتقليم استخدام قفازات 4431. 

يف حال العمل يف شهور فصل الشتاء استخدام القفازات اليت حتمي 
من الربد - 

رمز  
3 ارقام

الربد الناجم عن احلمل احلراري من 0 إىل 4   •	
الربد الناجم عن اللمس من 0 إىل 5•	
عزل عن املاء من 0 إىل 1   •	

للمخاطر املتعلقة بالتقليم يف فصل الشتاء استخدام قفازات ×2×. 

  

املالبس املالئمة 

ارتداء مالبس على طبقات للتمكن من التكيف 
بسهولة أكرب مع الظروف اجلوية واليت قد تتغري خالل 

ساعات النهار.
عند العمل يف قطف الثمار والتقليم تفضيل املالبس ذات األكمام 
الطويلة وبنطلونات طويلة حلماية األذرع والساقني من اخلدوش 

احملتملة، التهيج ولسعات احلشرات. 

قفازات

للمخاطر املتعلقة بالعمل يف القطاف تستخدم أحذية بسيطة حتمل 
  .SB ومن فئة ال تقل عن ،CE عالمة

للعمل مع مالمسة مواد بيولوجية استخدام قفازات حتمل الرمز
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AGRI.BI.
اهليئة الثنائية للزراعة يف فريونا

السالمة قبل كل شيء

افصل هذه الصفحة وسلمها لصاحب العمل.
تذكر أن تطلب تسليمك هذه الصفحة عند هناية عالقة العمل 

مع الشركة واحتفظ هبا بعناية.

www.agribi.verona.it

AGRI.BI.

مت تأسيس اهليئة الثنائية للزراعة يف فريونا بناء على اتفاق 
نقايب ما بني صاحيب العمل والعمال يف القطاع الزراعي

 ،Confagricoltura Verona :يف حمافظة فريونا
 ، Federazione Provinciale Coldiretti

..Uila-Uil و  Flai Cgil ،Fai-Cisl،Cia

AGRI.BI. اهليئة الثنائية للزراعة يف فريونا هدفها 
تكملة الرفاهية االجتماعية القانونية، يف احلاالت املرضية 

أو إصابات العمل للعمال الزراعيني، تقدمي خدمات 
لدعم الدخل للعمال الزراعيني، التشجيع على إجراءات 
حتسن السالمة يف موقع العمل يف حمافظة فريونا عالوة 
على تشجيع التكوين للعاملني والشركات العاملة يف 

القطاع الزراعي.


